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چکيده
پژوهش حاضر سعی دارد که براساس مکتب آمریکایی با تکیه بر رویکرد نقد اجتماعی ،به بررسی ویژگیهای
شخصیّتی لیلی ،میزان حضور و ظهور او در دو داستان ،شیوه و نوع تالشهای او برای دیدار با مجنوون و نقو
قاعدۀ ازداوج سنّتی بدون عشق و عوامل مؤثّر در عفّتورزی او را مورد بررسی قرار دهد.
در هر دو منظومه ،لیلوی بوا وجوود دربنود بوودنش و بورخالف تصووّر عامیانوه ،حوالتی بویت تیولی پوییری و
طغیانگری دارد ،گرچه ایت طغیانگری در منظومۀ نظامی اوج میگیرد .او با کموا عفّوتورزی کوه در داسوتان
عربی بیشتر جنبۀ عرفی دارد ولی در فارسی جنبۀ شرعی ،بییار فکورانه و با حالتی محتاطانه و شجاعانه ،در متت
داستان حضور مییابد و پا به پای مجنون ابراز وجود میکند تا بلکه قاعدۀ حاک بور جامعوه را نیوبت بوه خوود
نق

کند ،گرچه زن بودنش در نهایت نقشههای او را ناکام میگیارد.

واژگان کليدی :زن ،منظومههای عاشقانه ،مجنون لیلی ،لیلی و مجنون ،نظامی.
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 .9پيشگفتار
یکی از ارکان اساسی منظومههای عاشقانه در ادبیّات جهان ،شخصیّت زن است به طوریکه بیشوتر ایوت
منظومهها با نام مردان و زنان عاشق  -با نوعی تقدی یا تأخیر -شناخته شدهاند.
داستان لیلی و مجنون یکی از ایت منظومههاست که به عنوان سمبل عشقِ پاک شهرت بو

واالیوی

در ادبیّات عربی و فارسی و حتّی جهانی پیدا کرده است .ایت داستان تراژدی غمباری است که حکایت
از شکیت عشق در مقابل سنّتهای خرافاتی حاک بر جامعۀ خفقوانزده نیوبت بوه زن بوه عنووان یو
معشوق دارد .اگرچه نظامی با ابتکار عمل خود توانیوته ،ایوت عشوق پواک زمینوی را از فورش بوه عورش
برساند و با پاشیدن رنگ عرفانی بر آن ،وصا عاشق و معشوق را در جهان دیگر محقّق سازد.
دو عاشق و معشوق با وجود تمام موانع ،عاشقانه و صادقانه در تالشاند که آیندۀ زندگی خود را به
دست خود رق بزنند ،ولی قربانی قاعده و قووانیت محیطوی مویگردنود کوه بورای زن پایگواه اجتمواعی
خاصّی قائل نییت و او را اسیر قبضۀ قدرت مرد میداند .در ایت میان ،شخصیّت لیلی به عنوان یو

زن

شخصیّتی قابل توجّه است؛ چراکوه بوا وجوود تفکّور مردسواالرانۀ حواک بور جامعوه ،بوه اقودامات قابول
توجّهی -به خصوص بعد از نومیودی مجنوون از وصوا  -دسوت مویزنود توا بلکوه خواسوتۀ د خوود و
مجنونش را برآورده سازد.
تحقیق حاضر در تالش است براساس مکتب آمریکوایی بوا رویکورد نقود اجتمواعی کوه رابطوۀ بویت
ادبیّات و جامعه را رابطهای حتمی و اجتنابناپییر میداند و ادبیّات را به عنووان سوالحی جهوت تغیّور و
تحوّ در جامعه قلمداد میکند( ،ن
عنوان ی

 :قصّاب )73 :7002 ،به بررسوی ویژگویهوای شخصویّتی لیلوی بوه

زن در فضای چنیت جامعهای بپردازد؛ و با پیدا کردن برخوی پاسوخهوا بورای سوؤاالتی نظیور

میزان پویایی یا منفعل بودن او ،شدّت شیدایی او در عشق ،نوع تالشهایش برای احیای نقش اجتمواعی
خود و عوامل اثرگیار در پایبندی او به عفّت ،تصویری روشت از او ارائه دهد و در پایان میزان حضوور
متعصوب
ّ
و ظهور او را در دو داستان  -به خصوص در اصل عربی که بنا بر تصور غالب از زن در جامعه
عربی ،در تبییت شخصیّت او به نوعی کوتاهی شده است -بررسی نماید.
به طور کلّی مقالههای مربوط به ایت دو داستان را میتوان به چند دسته تقیی نمود:
دستۀ اوّ  -دستهای از آنها به جنبۀ اسطوره بودن یا واقعیّت داشتت ایت داستان پرداختوهانود ،ماننود مقالوۀ
«ستیفن لیدر»« ،أخبار اجملنون القدمیة :نشأهتا وشکلهاا القصصک » ،مجلّۀ المجمع العلمی العربی ،جلود  ،20شومارۀ
 ،1شعبان ( 1711هو .ق) .مقالۀ «هن بیکوی »« ،أخبکار ننکون لیهک ر ءک ا ة يف األسکوورة» ،مجلّوۀ فصوو  ،جلود ،11
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شمارۀ  ،7زمیتان ( 1332م ).و مقالۀ «مهدی ستودیان»« ،ریشوهیوابی داسوتان لیلوی و مجنوون»( ،فصولنامۀ
تخصّصی ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد مشهد ،شمارۀ  ،11تابیتان .)1312
دستۀ دوّم -دستۀ دوّم کلّیت دو داستان را در عربی و فارسی ،از نظر نقاط تشابه و تفواوت مووورد تطبیوق
قرار دادهاند که ایت نوشتهها ه نوییندگان ادبیّات تطبیقی نظیر «غنیمی هال » و «طه نودا» در دو کتواب
میتقل با عنووان األدب املقکارن« ،عبودالرّحمت محمّود ابوراهی » در النظ یکة والتوبیک يف األدب املقکارن« ،محمّود

عبدالیّالم کفافی» در يف األدب املقکارن« ،محمّد سعید جما الدیت» نوییندۀ األدب املقکارن دراسکا توبیقیکة يف

األدبنی الفارسي والعک ي را دربرمیگیرد و ه برخی مقاالت نظیر مقالوۀ «سویّد محمّود حیوینی»« ،مجنوون و
لیلی عربی و لیلی و مجنوون نظوامی» ،مقالوۀ «جعفور شوعار»« ،لیلوی و مجنوون و مجنوون و لیلوی» و مقالوۀ

«محمّدعلی ثریّا»« ،یالیح شخصیت اجملنون ولیه بنی األصل العک ي وینظویکة نظکای » که به ترتیب در جلد  1و 7
و  3مجموعۀ نظامی به اهتمام «منصور ثروت» در سا ( 1327هو .ش) به چاپ رسیدهاند.
مقالۀ «اسحاق طغیانی»« ،زهره نجفی» و «علیاصغر باباصفری» با عنوان «بررسی تأثیر دیوان قی

بوت

ملوّح بر لیولی و مجنووون نظوامی»( ،فصولنامۀ لیوان مبویت ،سوا دوّم ،شومارۀ دو ،اسوفند  ،)1313توالش
کردهاند تا دیوان مجنون ،تحقیق «والبی» را بوه عنووان اثوری عربوی کوه نظوامی بیشوتریت توأثیر را از آن
پییرفته ،معرّفی کنند« .فضلاهلل رضایی اردانی» ،در «بررسی و مقاییۀ تحلیلوی لیلوی و مجنوون نظوامی و
روایتهای عربی ایت داستان»( ،فصلنامۀ مطالعات داسوتانی ،دورۀ یو

 ،شومارۀ یو

 ،زمیوتان ،)1331

ضمت مقاییۀ مختصر دو داستان ،گریزی به موضوع واقعی بودن یا نبودن داستان زده است.
دستۀ سوّم -امّا دستۀ سوّم مقالهها یا کتابهای هیتند که کولّ منظوموۀ نظوامی یوا بعودی از آن را بوا
دیگر منظومههای فارسی تطبیق دادهاند؛ مانند« :علیاکبر سعیدی سیرجانی» در مقدّمۀ کتاب سویمای دو
زن ،قبل از تلخیص دو داستان لیلی و مجنون و خیرو و شیریت ،تالش نموده است تا شخصویّت لیلوی و
شیریت را که دو عشق متفاوت در محیطی متفاوت با عشّاقی متفاوت را تجربه کردهانود ،بررسوی نمایود.
او لیلی را زنی منفعل و بیتحرّک معرّفی مینماید که چوارهای جوز سووختت و سواختت در برابور فرموان
سرنوشت ندارد« .فاطمه عالقه» نیز در «سویمای زن از دیودگاه نظوامی»( ،فصولنامۀ فرهنوگ ،شومارۀ ،10
 ،)1321در چند عبارت مختصور شخصویّت لیلوی را تیولی محو معرّفوی موینمایود« .زهورا نصور» در
«تحلیلی بر جایگاه و موقعیّت زن در منظومههای غنایی ،تعلیمی و عرفوانی»( ،مجلّوۀ دانشوکدۀ ادبیّوات و
علوم انیانی دانشگاه اصفهان ،دورۀ دوّم ،شمارۀ  ،37بهار و تابیتان  ،)1317در میان داستانهای غنوایی،
خیرو و شیریت را بر خالف لیلی و مجنون دارای مطلوبتریت موقعیّت برای رشد و پرورش شخصویّت
زن در تمامی ابعاد معرّفی میکند و حصاری شودن ،تورس و آزرم ،دودلوی ،سوکوت ،تیولی پوییری و
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سرانجام مرگ را از اصلیتریت مشخّصههای زنانی امثا لیلی در جوامع مردساالر ذکر میکند« .صودرا
قائد علی» نیز در مقالۀ «تحلیل شخصیّت و شخصیّتپوردازی نظوامی در دو منظوموۀ خیورو و شویریت و
لیلی و مجنون»( ،فصلنامۀ ادبیّات و علوم انیانی دانشگاه بیرجند ،شمارۀ  ،3تابیتان  )1317با بهرهگیوری
از الگوی «جما میرصادقی» در کتاب عناصر داستان شخصیّتهوای قهرموان داسوتان لیلوی و مجنوون را
بیتحرّک و منفعل و اییتا معرّفی میکند .ولی «مری دُرپر» و «محمّدجعفر یواحقّی» در «تحلیول روابو
شخصیّتها در منظومۀ لیلی و مجنون»( ،مجلّوۀ بوسوتان ادب ،دانشوگاه شویراز ،دورۀ  ،7شومارۀ  ،3پوائیز
 )1313براساس الگوی «کنشگر گریماس» ،در میان شش نقش اصولی ،در سوه نقوش پییرنوده ،فاعول و
هدف ،نام لیلی را در کنار مجنون ذکر میکنند« .بهناز پیامنی» در «تصویر قهرمان  -زن در داسوتانهوای
عاشقانۀ منظوم فارسی با تکیه بر منظومههای لیلی و مجنون»( ،فصلنامۀ تخصّصی سب شناسی نظ و نثر
فارسی ،سا چهارم ،شمارۀ دوّم ،شمارۀ پیاپی  ،17تابیوتان  ،)1330نیوز شخصویّت لیلوی را از سوه منظور
رنگ ،واژه و تصویر در منظومههای نظامی ،جامی ،دهلوی و مکتبی بررسی مینماید .رنگهای سور،،
سبز ،سیاه ،سفید و زرد که در توصوی قهرموان بوه کوار رفتوه اسوت ،اثبواتکننودۀ جنبوههوای مختلو
وجودی او مثل پایداری در عشق ،تلخمزاجوی ،غورور زنانوه ،نفووذناپوییری و معصوومیّت و صوداقت و
اندوهباری او میداند.
بینده کردن مقالههای دستۀ دوّم به میائل کلی و ارائۀ شخصیّتی منفعل از لیلوی در اکثور مقالوههوای
دستۀ سوم و نبود مقالۀ تطبیقی میتقل در خصوص تبییت ویژگیهای شخصویّت لیلوی در اصول عربوی و
منظومۀ نظامی ما را بر آن داشت تا با استناد به نیخههای دیوان مجنون لیلی نظیر« :والبی» ،شرح «عودنان
زکی درویش» و «عبدالیتّار احمد فرج» و منظومههای فارسی تصحیح «دستگردی» و «زنجانی» بوا تکیوه
بر رویکرد اجتماعی در پی ارائۀ تصویری دقیقتر از ایت شخصیّت باشی .
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .9-1گرایش نقد اجتماعی در نگاهی گذرا

سخت دربارۀ تاریخ ،اصو  ،اهداف و مبدعان ایت گرایشِ نقودی بیویار گفتوه شوده کوه در ایوت مجوا ِ
محدود بیان آن نمیگنجد .ولی بنابر اقتضای رویکرد بحث ،ذکر چنود نکتوۀ اساسوی ضوروری بوه نظور
میرسد.
نقد اجتماعی به عنوان یکی از گرایشهای نقد جدیود ،در میوان شواخههوای نقود ادبووی از اهمیّوت
ویژهای برخوردار است ،به طوریکوه «آن را پودر واقوعگرایوی در ادبیوات مویداننود» (رجوایی:1321 ،
 .)161بنیاد ایت گرایش نقدی بر آن است که آثار ادبی همواره مولود حیات و محی اجتماعی هیوتند.
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پ

به طور کلّی میتوان گفت که تحقیق دربارۀ نحووۀ ارتبواط ادبیّوات بوا جامعوه اسواس موضووع نقود
 :زرّیتکوب)21-21 :1313 ،

اجتماعی است( .ن

جامعهشناسان بر ایت باورند که بررسی ادبیّات بوه عنووان یکوی از جلووههوای تمودن بورای شوناخت
جوامع ضروری است و اکتفا نمودن به بررسی و تحلیل متون ادبی بدون توجّه به رواب متقابول ادبیّوات
و نظام اجتماعی که ایت آثار در آن به وجود آمدهاند ،کاری بیهوده است (ن

 :زکوی ،بیتوا .)700:در

واقع ایت نقد اجتماعی است که به نقد ادبی جهت فه و تفییر بهتر اثر با توجّه به شرای اجتمواعی کوه
در آن پدید آمده است ،کم

میکند (ن

 :قصّاب.)77 :7002 ،

ایت گرایش به سه محور نویینده ،خواننده و اثر در قالب جامع توجّه خاصی میورزد و اثر ادبی را
بازتاب جووامعه مویدانوود؛ بوه عبووارت دیگور در ایوت رویکورد از آداب و رسووم اجتمواعی و عقایود و
نهضتهایی که در آثار ادبی انعکاس یافتهاند و خود نیز تا حدّی مولود آثار ادبی در جامعه مویباشوند،
سخت به میان میآید.
یکی از مه تریت میائل اجتماعی که انعکاس گیتردهای در ادبیّات داشتهاسوت ،جایگواه اجتمواعی
زن در جامعه است .داستان لیلی و مجنون از آنجا که برخاسته از متت جامعوه اسوت و بوا تکیوه بور نقوش
لیلی ارائه دهندۀ تصویری شفّاف از جایگاه اجتماعی زن در جامعۀ عربی و ایرانی میباشد ،نمونۀ بیویار
خوبی است تا از دیدگاه نقد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
 .1-1اصل و نسب ليلی

مطالب گفته شده در مورد اصل و نیب لیلی از دو جهت بییار مه بوه نظور مویرسود .از یو

طورف

اثبات واقعی بودن شخصیّت لیلی مُهر ابطالی است بر ادّعای کیانی کوه ایوت داسوتان و شخصویّتهوا را
افیانهای بیش نمیدانند و از طرف دیگر خویشاوندی یا عدم خویشاوندی او با قبیلۀ مجنون  -با وجوود
اختالفهای کتابهای تاریخی  -در نوع رواب ایت دو عاشق و معشوق تأثیر بیوزایی دارد؛ چراکوه در
صورت عدم خویشاوندی باید لیلی را که در تالش است تا برای مجنون پیکی بفرستد و بوا او لحظوهای
خلوت کند ،زنی شجاع و جیور دانیت .با آنکه در رابطۀ خویشواوندی ،دیودار آن دو سوادهتور اسوت،
ولی حیرت دو خویشاوند را که باید به حک سنّتهای خرافهآمیز قبیله در فراق زندگانی را بیر برنود،
دو چندان مینماید.
بنابر کتابهای تاریخی ،او لیلوی دختور سکعد بکن یاکدب بکن ربیعکة بکن ارک یب بکن عک بکن ربیعکة بکن اکای بکن

صعصکع است (ن

 :االصفهانی ،1311 ،ج  )1 :7که با توجّه به نیب ذکور شوده ،مجنوون و لیلوی بوا هو
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قرابت قبیلهای داشتهاند؛ چراکه هر دو از قبیلۀ بنی عامرند (همان ،ج  )1 :7و حتّی برخی آنهوا را دختور
عمو و پیر عمو میپنداشتند (ن

 :بالشر.)211 :1331 ،

اشعار مجنون نیز عامری بودن لیلی را تأیید میکند:
أب ک ک ک ک ک ک ک القه ک ک ک ک ک ک ک

باک ک ک ک ک ک ککا اای یک ک ک ک ک ک ککة

هل ک ک ککا نی ک ک ککة امک ک ک ک و و لک ک ک کیس هلک ک ک کا امک ک ک ک و

(قی

بت الملوح)37 :1337 ،

قلب از هر چیز به جز عشق آن دختر عامری که کنیهاش امّ عمرو است ،امّا او را فرزندی بوه نوام عمورو نییوت،
سرباز میزند.

ولی با وجود نقی
است.

بیت ذکر شده ،میتوان بر ایت گمان بود که قبیلۀ لیلوی ،دشومت قبیلوۀ مجنوون بووده

یقول ک ک ک ک کون لیه ک ک ک ک ک أ ک ک ک ک ککل بی ک ک ک ک ک ا ک ک ک ک کدواة

بنفسک ک ک ک ککي لیه ک ک ک ک ک ی ک ک ک ک کن ا ک ک ک ک کدو و یالیک ک ک ک ککا

(همان)60:
میگویند :لیلی از قبیلۀ دشمت است .جان و هرچه دارم فدای چنیت دشمنی باد!

در ادبیّات فارسی نیز برخی معتقد به دشمت بودن دو قبیله هیتند( .ن
نیز پ

 :زرّیتکوب )112 :1320،نظامی

از خواستگاری ناموفّق ،از قو آنان که زبان به نصیحت مجنون میگشایند ،چنیت نقل میکند:
در پوووویش صدآشووووناکه هیووووتی

بیگانوووووه چووووورا همووووویپرسوووووتی
(نظامی)23 :1333 ،

باید توجّه داشت که از آنجوا کوه عبوارت «أ کل بیک اکداوة» و کلموۀ «بیگانوه» در دو داسوتان از زبوان
نصیحتکنندگان آمده است ،چندان نمیتواند بیانگر رواب دقیق بیت دو قبیله باشود .ولوی داسوتانهوای
کتاب األغانی از ی

طرف نشانگر ارتباط آنهوا از اوان کوودکی و از طورف دیگور بیوانگر خویشواوند

بودن ایت دو قبیله است و حتّی در یکی از داستانها ،لیلی مجنون را «پیر عمو» میخوانود (االصوفهانی،
 ،1311ج  .)22 :7اگرچه برخی کتابهای دیگر ایت قصّهها را انکار میکنند (ن

 :االنطاکی ،بیتوا ،ج

.)26 :1
با توجّه به مطالب ذکر شده چنیت به نظر میرسد که رابطۀ ایت دو عاشق و معشوق در فارسوی بورخالف
عربی ،ی

رابطۀ غیرخویشاوندی است.

بررسی تطبیقی میزان جامعهپییری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی 23/

 .3-1آغاز عشقی دوطرفه در دو بستر متفاوت

کودکانه بودن آغاز عشق لیلی و مجنون و دو طرفه بودن آن ،از ویژگیهای متمایز ایت عشق اسوت کوه
با توجّه به شرای اجتماعی جامعۀ عرب و ایران سرآغازی متفاوت به خوود مویگیورد.در جامعوۀ عربوی
فرش علفزارهای کوههای «توباد» ایت دو کودک شبانپیشه را عاشقپیشه میسازد:
تکعهق ک ک ک ک ک لیه ک ک ک ک ک و ک ک ک ک ککي ک ک ک ک ک ص ک ک ک ک ک ة

ومل یبک ک ک ک ککد للت ک ک ک ک ک اب ی ک ک ک ک کن ث ک ک ک ک کدیاا جم

نن ک ک ککا

ل ک ک ک ک الیک ک ک ککو مل نلک ک ک ککُب ومل تلک ک ک ککُب الک ک ک ککبام

ص ک ک ک ین ن اک ک ک ک ال ک ک ککبام ی ک ک ککا لیک ک ک ک

(قی

بت الملوح)113 :1337 ،

به لیلی از آن زمانکه هنوز کودکی خردسا بیش نبود و سینههایش برنیامده بود ،در حالیکه شبانی میکردی ،
د سپردم .کاش تا امروز نه ما و نه آن رمهها بزرگ شده بودند!

اگرچه مجنون بعدها عشق خود را ی

عشق بیآغاز میداند که بعود از مورگ نیوز در ظلموت قبور

آنها را همراهی خواهد کرد و با تأثیرپییری از اندیشههوای اسوالمی (نو
است که آن دو اصالً برای ه خلق شدهاند« :خهق

واک ما خهق

 :الجنوان )12 :1331 ،معتقود

وب هلا» (قوی

بوت الملووح:1337 ،

 .)110نظامی نیز برای متمایز جلوه دادن ایت عشق ،آن را به گونۀ اصل عربی به صورت یو

عشوق دو

طرفه در دوران کودکی به تصویر میکشد.
مووویجیوووت

در سووینه هوور دو مهوور موویرسووت

او نیوووز هووووای قوووی

عشوووق آمووود و جوووام خوووام در داد

جووووامی بوووودو خوووووی رام در داد
(نظامی)60 :1333 ،

کلماتی نظیر« :هردو»« ،بدو خوی رام» و «او نیز هوای قی

میجیت» بر دو طرفه بوودن ایوت عشوق

تأکید میکند« .هرچند در بیشتر منظومههای فارسی نظیر خیرو و شیریت ،شیخ صونعان و دختور ترسوا و
گل و نوروز عشق ی

طرفه است» (صالح عبید.)113 :1330،

حضور اندیشۀ خردگرا -که ریشه در فرهنگ و تمدّن دیرینۀ ایران دارد -در انتخاب شخصیّتهوای
منظومههای عاشقانه ،شیوۀ پردازش ماجراها و تمایز متت فارسی نیبت بوه عربوی توأثیر آشوکار گیاشوته
است (ن

 :همان )16 :به طوریکه نظامی مکتبخانه را که نماد روشنفکری است به عنووان بیوتر ایوت

عشق برمیگزیند .او مکتب را به شیوۀ مکتبخانههای قرن شش هجری توصی

میکنود .درحوالیکوه

در قرن اوّ هجری که مجنوون در آن مویزییوت مکتوب و موودرسهای وجووود نووداشته اسوت( .نو

:

جما الدّیت )761 :1313 ،ایت مکتبخانه از آن جهت بییار غریب موینمایود کوه در آن دوران موردان
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جز عدّۀ اندکی از سواد خواندن و نوشتت بیبهره بودند ،چه رسد به اینکه پیران و دختران با ه بوه امور
تحصیل مشغو شوند .پ

بیش

نظامی از ایت تغییر آگاهانه هدفی را دنبا میکرده است.

برخی از محقّقان معتقدند که اگر نظامی قهرمانان خود را طبق اصل عربی به صورتی نادان و بودوی
تصوّر میکرد ،نمیتوانیت به آن معنای عمیق اجتماعی بدهد؛ چراکه اعتراض جیارتآمیز بوه قووانیت
نابرابر و عادات پوچ ،از راه بیسوادی و عقبماندگی نواممکت اسوت( .نو
آذربایجان )73-77 :1316 ،ولی باید دانیت که لیلی عربی ی

 :جمعوی از ایوران شناسوان

زن بدوی نادان و ساده نییت .او حتّوی

از استعداد سرودن شعر برخوردار است.
 .3-1ليلی شاعر

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد لیلی که او را از زنوان هوو نوووع خووود و بییوواری از موردان متموایز
میسازد ،شاعر بودن لیلی در هر دو منظومه است.
بیش

با توجّه به شرای بیتۀ جامعۀ عربی آن زمان که حتّی مردها در سرودن اشوعار عاشوقانه کوه

ذکر حبیب در آن میرفت ،مورد میمّت واقع میشدند ،نباید از خود پرسید که اشوعار لیلوی کجاسوت!
ولی با ایت وجود «عبدالیّتار أحمد فراج» تعداد اندکی از اشعار لیلی را در مقدّمۀ دیوان مجنون لیلوی بوا
اشاره به جعلی بودن برخی از آنها جمعآوری کرده است( .ن

 :قی

بت الملوح ،بیتا )73-31 :کتواب

األغانی نیز اشعاری از او نقل میکند که از سوز و آه سینۀ و عملکرد محتاطانۀ او در ایت عشق به عنووان
ی

زن خبر میدهد .در ایتچنیت جامعهای هر دو عاشق و معشوق ،بوه ناچوار بایود در ظواهر نیوبت بوه

یکدیگر اظهار عدوات و برای ابراز اردات متوسّل به زبان چشمان شوند:
النک ک ک ک ک ک ک ککا یظا ک ک ک ک ک ک ک ک لهنک ک ک ک ک ک ک ککا ب ک ک ک ک ک ک ک ککا

تبه نکک ک ک ک ک ک ک ک ککا العی ک ک ک ک ک ک ک ک ککون ک ک ک ک ک ک ک ک ککا أردنک ک ک ک ک ک ک ک ک ککا

و ک ک ک ک ک ک ک ک کل انک ک ک ک ک ک ک ک ککد صک ک ک ک ک ک ک ک ککا ب یلک ک ک ک ک ک ک ک ککنی
وفک ک ک ک ک ک ک ک القه ک ک ک ک ک ک ک ک َث ک ک ک ک ک ک ک کوب دف ک ک ک ک ک ک ک کنی

(االصفهانی ،1311 ،ج )17-11 :7
هر دومان در برابر مردمان نیبت به ه اظهار دشمنی مینمائی  .حا آنکه هور دوموان نوزد هو محتورم و دارای
منزلت هیتی  .چشمانمان ما را از خواستهیمان آگاه میسازد و در د هایمان عشق نهفته است.

لیلی نظامی نیز شاعر است؛ امّا نه ی

شاعر عادّی ،بلکه شاعری است که فصاحت را با مالحت در هو

آمیخته است و ابیات بکری چون خود میسراید:
لیلووی کووه چنووان مالحتووی داشووت
ناسووووفته دری و درّ هموووویسووووفت

در نظوو سووخت فصوواحتی داشووت
چون خود همه بیت بکر مویگفوت
(نظامی)13 :1333 ،
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لیلی در اشعار خود  -که در خال مقاله به پوارهای از آنهوا اشواره خواهود شود  -سوعی کورده اسوت بوه
تجیی موقعیّت خود در جامعه به عنوان ی

زن بپردازد و از دربند بودن خود سوخت برانود توا بلکوه از

نیش مالمتهای مجنون که او را به بیعشقی در پارهای اوقوات موتّه مویسوازد ،بکاهود و بوه گونوهای
رسالت اجتماعی خود را در احیای نقش زن ایفا نماید.
 .5-1خواستگاری نماد شئانگاری و کاال بودن زن

با فوران کردن آتش عشق مجنون ،خانوادۀ او تصمی به خواستگاری از لیلی میگیرند .در اصول عربوی
ایت قضیه دوبار تکرار میشود .البتّه خواستگاری دوّم بیشتر جنبۀ التماس دارد .پدر مجنون بورای راضوی
کردن خانوادۀ دختر ،پدر لیلی را در مهریه آزاد میگیارد و سخت در آن توا حودّ جوان مویرود (نو

:

االصفهانی ،1311 ،ج  .)70 :7ایت آزادی در تعییت مهریه که بیشتر جنبۀ تطمیع دارد ،در واقوع بوه نووعی
بیانگر شئانگاری زن در چنیت جوامعی است ،به طوری کوه مویتووان بوا مهریوۀ گوزاف او را بوا وجوود
ناراضی بودنش ،تملّ
وجود ی

کرد.

رقیب عشقی به نام «ورد بت عقیلی» در خواستگاری اوّ  ،خانوادۀ لیلی را بر آن مویدارد

تا از موقعیّت زنانۀ او کما سوءاستفاده را بکنند و او را مقصّر اصلی عدم شکلگیری ایت ازدواج نشوان
دهند .آنها با ترفندی به لیلی ظاهراً حوقّ انتخواب مویدهنود ،ولوی پنهوانی او را تهدیود مویکننود کوه در
صورت انتخاب مجنون ،گوش و بینی او را خواهند برید و او را رسوای زمانه خواهود سواخت توا مبوادا
دختری دیگر راه لیلی را در پیش گیرد (ن

 :همان ،ج  )11 :7دیووان مجنوون نیوز ایوت آزادی انتخواب

فریبنده را تأیید میکند .ولی او با کاربرد ادات شرط «إن» که داللت بر تشکی
زیر سؤا میبرد.

أ یک ک ک ک ک ک ک ککا لیک ک ک ک ک ک ک ککل ن یهل ک ک ک ک ک ک ک ک فین ک ک ک ک ک ک ک کا

میکند ،صحّت آن را

خیک ک ک ک ک ک ککارک ف ک ک ک ک ک ک کانظ ي لم ک ک ک ک ک ک کن اخلیک ک ک ک ک ک ککار

(قی
هان ای لیلی! اگر به تو دربارۀ ما آزادی انتخاب داده شده ،پ

بت الملوح)12 :1337 ،

خوب بنگر که چه کیی را انتخاب کنی.

لیلی نیز با آگاهی از موقعیّت خود در جامعۀ قبیلوهای ،ایوت حوقّ انتخواب را ترفنودی جهوت قربوانی
کردن خود در راه حفظ آبروی قبیله میداند ،پو

شوکل منفعول بوه خوود نمویگیورد و بوا شوجاعت و

جیارت از خواستۀ قلبی خود و از مجبور بودنش خبر میدهد« .با خدا عهد و پیمان میبندم کوه بعود از
ایت روز تا لحظۀ مرگ با مردی غیر تو همنشوینی نکون  ،مگور اینکوه مجبوور بودان شووم» (االصوفهانی،
 ،1311ج  .)33 :7او با وجود ایت شجاعت و صراحت ،به عنوان ی

زن مجبور اسوت توابع سونّتهوای
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قبیله باشد و بیشتر مواقع مهر سکوت بر لب زند و اندوهگینانه با زبان اشاره بوه عاشوق خوود خووشآمود
بگوید:
أشک ک ک ک ک ک ک کار بعینا ک ک ک ک ک ک ککا افک ک ک ک ک ک ک کة أ ها ک ک ک ک ک ک ککا

شک ک ک ک ک ک ک ک ککارة م ک ک ک ک ک ک ک ک کوزون ب ک ک ک ک ک ک ک ک ک تله ک ک ک ک ک ک ک ک کم

فأیقنک ک ک ک أن الوک ک ک ک ف ء ک ک ککد ءک ک ک کال ی ب ک ک ککا

وأ ک ک ک ک ک ککال وس ک ک ک ک ک ککاال باربیک ک ک ک ک ک ک املت ک ک ک ک ک ک کیم

(قی

بت الملوح)163 :1337 ،

از ترس خانوادۀ خود همچون فرد اندوهگیت بی هیچ سخنی بوا چشومانش اشواره کورد .یقویت کوردم کوه پلو
چشمش گفت :خوشآمدی ای محبوب شیدا!

در اصل عربی آنچه بیشتر مورد تأکید قرار مویگیورد اعطوای حوقّ انتخواب فریبکارانوه اسوت .ولوی
نظامی ،بدون اشاره به ایت میأله ،اسارت و دربند بودن زن را به شیوۀ ماهرانه بوه تصوویر مویکشود و بوا
استفاده از الفاظ بازاریان ،زن را بوه عنووان ی

کواالی قوابول خوریود و فوروش جولوه میدهد که پودر

عروس بیمشورت او ،قیمتی میگیارد و پدر داماد «به زیادتی» آن را مویخورد .پودر مجنوون بوا لحنوی
تفاخرآمیز خطاب به پدر لیلی میگوید:
«موووت در خووورم و توووو در فروشوووی

بفوووروش متووواع ،اگووور بوووه هوشوووی

چنووودان کوووه بهوووا کنوووی پدیووودار

هیووووت بووووه زیووووادتی خریوووودار»
(نظامی)21 :1333 ،

از ایت لحت ترغیبآمیز توأم با تهدید و تحقیر که بگیری  ،پدر لیلی را نصویحت مویکنود کوه بهتور
است از کیادی بازار اندیشه کند و لیلی متاعوار خود را هرچه زودتر بفروشد تا مبادا دخترش بیشووی
بماند .در چنیت فضایی دیگر نظامی دلیلی برای سخت گفتت از مختار بودن لیلی در انتخاب نمیبیند.
 .9-1جنگ برای تملّک ليلی ،نمادی دیگر از اسارت زن

داستان نوفل یکی از صحنههای دو داستان اسوت کوه بوار معنوایی ویوژهای در خصووص جایگواه زن در
جوامع سنّتی مردساالر ایفا میکند .در اصل عربی نوفل به عنوان یکی از کارگزاران حکوومتی ،از روی
ح ّ ترحّ توالش میکند کار مجنوون را سوامانی بخشود؛ اموا وقتوی متوجّوه سوپاه میولّح قبیلوۀ لیلوی و
تهدیدهای آنها و یادآوری مباح شمردن خون مجنون از طرف خلیفه میشود( ،ن

 :قی

بوت الملووح،

 )167 :1337به مجنون دستور بازگشت میدهد و تحت تأثیر سرزنشهای او نیز قرار نمویگیورد (نو
االصفهانی ،1311 ،ج  .12-11 :7در نتیجه نوفل بوه عنووان یو

:

کوارگزار حکوومتی بوا وجوود داشوتت
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قدرت سیاسی و نظامی نمیتواند بر سنت خرافاتی قبیله فائق آید؛ چراکه قدرت تقالید و سنت از قودرت
اسلحه بیی برتر است.
نظامی -بر خالف اصل عربی -ایت صحنه را مبدّ به جنگهای خونینی میکند تا اوج دربند بودن
و ذلّت زن را از زاویۀ دید ی

جامعۀ بیته به تصویر بکشد .هرچند که ایت جنوگهوا در نظور خواننوده

غیر طبیعی جلوه نماید .او شاید به دلیل «مأنوس بودن ذهنیّت ایرانیان با حماسهسرایی» (طوه نودا:1331 ،
 )61و جلوه دادن زن به عنوان شئ قابل تملّ

از طریق اعما زور و قودرت دسوت بوه چنویت ابتکواری

میزند.
نوفل جنگ او را به خاطر کمبود سپاه به صلح میکشواند( .نو
گردآوری سپاهی عظی در جنگ دوّم پیروز میشود (ن

 :نظوامی )103-117 :1333 ،و بوا

 :همان .)111-112 :جالبتریت عک العمل

در قبا ایت پیروزی عک العمل لیلی است که از شکیت پدر و کشتهشدن افراد قبیله فریاد خوشوحالی
سر میدهد که العیش که یار ماست پیروز (ن

 :همان.)131 :

نظامی برای نشاندادن برتری قدرت سنّتهای جامعه در برابر قدرت نظامی ،نوفل را به عنوان یو
شخص مقتدر و جنگاور و مصمّ معرّفی مینمایدکه ایتچنیت رجز میخواند:
«کووووو را بووووزر و بووووزور و بووووازو

گووووردان بووووا تووووو هوووو توووورازو

گووور مووورو شوووود هووووا بگیووورد

هووو چنوووگ مووونش غووویا بگیووورد

گوور باشوود چووون شووراره در سوونگ

از آهووووونش آورم فووووورا چنوووووگ

توووا همیووور توووو نگوووردد آن مووواه

از وی نکووووون کمنووووود کوتووووواه»
(نظامی)101 :1333 ،

ولی همیت شخص در برابر پدر شکیتخوردۀ لیلی که حاضر به انجام هر شرطی به جوز دادن دختور بوه
مجنون است ،عاجز میماند .او خطاب به نوفل میگوید« :اگر دخترم را به غالم پیت خود ببخشی یا او
را در آتش بیوزانی ،گردنش را با تیغ بزنی و نعشش را در چاه اندازی ،به فرمان توو خوواه بوود .ولوی
هیچگاه دخترم را به دیوانه نخواه داد و خود را رسوا نخواه کرد» (همان.)116 :
پدر لیلی دیوانه بودن مجنون عاشقپیشه را بهانه میکند .در نتیجه در پایان به نحوی تهدیدآمیزی بوه
نوفل میگوید :اگر ایت کار را کردی که بادی آزاد!
«ور نوووه بوووه خووودا کوووه بوووازگردم

وز نوووواز تووووو بووووینیوووواز گووووردم

بوورّم سوور آن عووروس چووون موواه

در پوویش سووگ افکوون در ایووت راه
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توووا بووواز رهووو ز نوووام و نووونگش

آزاد شوووووم ز صوووولح و جوووونگش

فرزنوووود موووورا در ایووووت تحکّوووو

سگ به که خورد کوه دیوو موردم»
(همان)170:

ایت ابیات که در آن نشانی از عاطفۀ پدرانه نییت به خوبی میزان سیطرۀ مرد به عنوان قودرت مطلوق
در جوامع مردساالر را به تصویر میکشد .در اصل عربی نیز مجنون که به مقام و موقعیّت پودر و زن در
جامعۀ خود کامالً آگاه است ،با وجود متّه ساختت لیلی به پیمانشکنی (ن
 ،)67-113-130برخالف فارسی (ن

 :قی

بت الملووح:1337 ،

 :نظامی )172 :1333 ،باانصافتر ظاهر مویشوود و پودر لیلوی را

مقصّر اصلی برمیشمارد و در نهایت شکوههای خود را متوجّوه او مویسوازد (نو

 :قوی

بوت الملووح،

.)137 :1337
 .7-1ازدواج سرآغاز طغيانگری ليلی

در دو داستان تا مدّت زمانی خاص د باختگوان لیلوی در خواسوتگاری از او تعلّول مویکننود .در عربوی
عموی مجنون عامل بازدارندۀ خواستگاران است که با مرگش ایت مانع برطرف مویشوود( .نو

 :قوی

تعصوب پودر لیلوی ،قضویۀ
بت الملوح ،بیتا )122-121 :و در فارسوی بعود از شکیوت نوفلیوان در برابور ّ
ازدواج لیلی با مجنون منتفی میشود ،به همیت خاطر هرک

به والیت و مالی در پی وصالی بود.

در عربی ،اهل لیلی مردی ثروتمند از بنیثقی

را به عنووان همیور او بورمویگزیننود و بودون آگواه

ساختت مجنون ،لیلی را به عقد او در میآورند (ن

 :االصفهانی ،1311 ،ج  )70 :7و در داستان فارسی،

پدر در مقابل زر و سی و شتران ابت سالم نرم میشود و بیهیچ مشورتی با لیلوی ،دختورک خوود را بوه
عبارتی بدو میفروشد؛ چراکه آن را نشان سود میبیند.
در ایت دو صحنه سخت از ثروتمنود بووودن خووواستگاران اسوت نووه چیووز دیگور .ثوروت بوه عنووان
اصلیتریت عامل آغاز زندگی مشترک و ضامت سعادت آن مطرح میشوود و میوألۀ عشوق و عالقوه بوه
خصوص عشقی از نوع مجنونوار ،به طور کلّی به فراموشی سپرده میشود.
مجبور و مطیع بودن لیلی به عنوان ی

زن در قبا خواستۀ پدر و آئیت قبیله ،ما را از مطرح سواختت

پرسش دربارۀ چرائی ازدواج او بینیاز میسازد .ولی میتوان عالوه بر ایت عامل ،عواملی نظیر نومیودی
لیلی از مجنون در پی سر به بیابان گیاشتت او ،احتورام گیاشوتت ضومنی بوه سونّتهوای جامعوه بوه طوور
موقتی ،کیب رضایت پدر و مادر و باال بردن منزلوت آنوان در میوان قبیلوه ،حفوظ آبورو و بیوتت دهوان
سختچینان را از عمده عوامل ایت ازدواج محیوب کرد و یا براساس رس عرب قاعودۀ تشوبیب (نو

:
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فرو ،1317 ،،ج  )17 :1را عامل عدم ازدواج دانیت .اگرچه برخوی ایوت رسو را در دورۀ جاهلیوت و
اسالم رد میکنند و آن را مربوط به دورۀ متوأخّرتر (نو
اختراعات راویان میدانند( .ن

 :عبودالرّحمت )111 :1313 ،و برخوی آن را از

 :طه حییت ،1320 ،ج  )126 :1ولی تمام ایت عوامل در منظومۀ فارسوی

در پرتو اقدام جیورانۀ لیلی در شب عروسی رنگ میبازد؛ و لیلی با اقدامی قابل تأمّل ،ضمت بویاعتبوار
قلمداد کردن ایت ازدواج اجباری ،ی

تنه به مقابله با جامعۀ مردساالر میرود.

لیالی دربند خانوادۀ پدری که تاکنون در هر دو داستووان ،حووالتی بیووت تیولی و طغیووان را سوپری
میکرد ،در داستان نظامی دست به اقدامی میزند که ذهت تمام محقّقان را به خود مشغو کرده اسوت؛
خاصوی اسوت .لیلوی در شوب زفواف از
ّ
چراکه ایت ابتکار به عنوان اوج طغیانگری لیلی القواکننودۀ پیوام
تمکیت ابت سالم سرباز میزند و او را چنان سیلی میزند کوه چوون مورده بیخود مویشوود و بوا لحنوی
تهدیدآمیز بر سر او فریاد میزند:
ور تیوووغ توووو خوووون موووت بریوووزد»

«کوووز موووت غووورض توووو برنخیوووزد

(نظامی)171 :1333 ،
میألۀ باکره بودن لیلی که نظامی از همان ابتدای داستان ،به خصوص در بیان ویژگی اشوعار او و در
نامۀ اخیتان به آن اشاره دارد (ن

 :همان )71 :با اصل عربی هویچ سونخیّتی نودارد و حتّوی ابیوات خوود

مجنون که مدّعی است با وجوود بوزرگ شودن فرزنودان و نوادگوان لیلوی ،عشوق او همچنوان در دلوش
پابرجاست ،ایت تفکّر نظامی را نق

میکنند (ن

 :قی

بت الملوح .)776 :1337 ،از لحوواظ عقووالنی

نیز لیلی عربی نمیتوانیت به چنیت اقدامی دست بزنود؛ چراکوه مخالفوت بوا ازدواج لیلوی و مجنوون در
حقیقت به دلیل پیامدهای تشبیب بوده است نه خود آن؛ بدیت معنا که عاشق با ی

سری ادّعاهای پوچ

و همچنیت منع دیگران از آمدن به خواستگاری او ،خود را بر خانوادۀ دختر تحمیل مویکورد و خوانوادۀ
دختر برای حفظ شرافت و اعادۀ حیثیت ،دختور را بوه ازدواج کیوی دیگور درمویآورد (نو
 )33 :1321پ

 :کفوافی،

عدم تمکیت لیلی در واقع تأییدکنندۀ ایت ادّعاهای نادرست بود.

محقّقان موضعگیرهای متفاوتی در قبا ایت حادثه که از لیلوی ،قهرموانی در برابور جامعوۀ مردسواالر
میسازد ،اتّخاذ کردهاند .برخی آن را نابخردانه و به دور از هر میهب و مرامی (نو

 :ثروتیوان:1327 ،

 )111و برخی دیگر آن را زادۀ تخیّالت ایرانیان میداننود؛ چراکوه نظوامی بورای اینکوه لیلوی را شاییوتۀ
عشق مجنون نشان دهد از او تصویری قهرمانانه ارائه میدهد (ن

 :ندا.)166 :1331 ،
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در مقابل ایت گروه ،گروهی دیگر در پوی چورائی ایت حادثوه بورآموودهانوود و آن را مبیّووت نووعووی
بیاعتقادی به ازدواجی میدانند که بیرضای زن ،برطبق مصلحت طایفه صورت مویگیورد و بورعک
نمایشگر شدّت پایبندی و وفاداری به عشقی است که مجنون معتقد به وجوود آن قبول از خلقتشوان بوود
(ن

 :ستّاری.)737 :1366 ،
نظامی با به تصویر کشیدن چنیت ازدواجی بیبهرگی زنان از حقوق فردی و اجتماعی را بوه تصوویر

میکشد و عشق آزاد و سنّت نکاح بیعشق در جامعه را که منجر به پایما شدن حقوق زنوان مویشوود
روی در روی ه قرار میدهد که در اینجا وفاداری به عشق آزاد ،بر وظیفهای که در ازدواج مصولحتی
به عهده گرفتهاند چربیده و فضیلت دارد (ن

 :همان ،)771 :ولی در جامعۀ نظامی یا دیگر دورهها ،چوه

تفکّری در مورد زنان وجود داشته است که نظامی با ایت چنیت دخل و تصرّفی در اصل داستان ،در پوی
ردّ آن برآمده است .نظامی ،ایت تفکر منفی را از زبان «سیهی شترسوار» چون «نورهدیوو» ایوت طوور بیوان
میکند:
«زن گووور نوووه یکوووی هوووزار باشووود
زن دوسوووت بوووود ولوووی زموووانی
زن راسوووت نبوووازد آنچوووه بوووازد
زن چییووت نشووانه گوواه نیرنووگ
چووون غ و خوووری او نشوواط گیوورد
و در پایان میگوید:

در عهوووود ،کوووو اسووووتوار باشوووود
تووووا جووووز تووووو نیافووووت مهربووووانی
جوووز زرق نیوووازد آنچوووه سوووازد
در ظوواهر صوولح و در نهووان جنووگ
چووون شوواد شوووی ز غوو بمیوورد»

«ایووت کووار زنووان راسووت بوواز اسووت

افیوووون زنوووان بووود دراز اسوووت»
(نظامی)173 :1333 ،

 .8-1نامهها و دیدارهای دو عاشق و معشوق

در هر دو داستان ،عشق لیلی حالتی رو به صعود دارد؛ و زر و زور و بازو و حتّوی ازدواج اجبواری لیلوی
هرگز نتوانیت به دیدارها و نامهنگاریهای آن دو پایان دهد .در ی

نگواه کلّوی مویتووان دیودارهای

لیلی و مجنون را به دو قیمت عمدۀ دیدارهای قبل از ازدواج و بعد از آن تقیی نمود.
در نوع اوّ که ه در عربی (نو

 :قوی

بوت الملووح )32 :1337 ،و هو در مثنووی نظوامی (نو

:

نظووامی )61-67 :1333 ،بووه آن اشوواره شووده اسووت ،مجنووون و لیلووی در دیوودارهای خووود ،بووا توجّووه بووه
خویشاوندی قبیلهای در اصل عربی ،چندان با مشکل عمدهای مواجه نییتند .ولی بعد از ازدواج اوضواع
برای هر دو سختتر میشود؛ چرا که:
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«شووویش همووه روزه داشووتی پوواس

پیرامووووون درّ شکیووووتی الموووواس

توووا نگریوووزد شوووبی چوووو میوووتان

در رخنووووه دیوووور بووووت پرسووووتان»
(نظامی)701 :1333 ،

مجنون نیز در اشعار خود به گونهای تعجّبوار ،از ایت ممنوعیّتها سخت میگوید:
«أ قک ک ک ک ک ک ککا ابک ک ک ک ک ک ککاد للا أن لس ک ک ک ک ک ک ک واردا
و زائک ک ک ک ک ک ک ک ک ا ف ک ک ک ک ک ک ک ک ک دا و يف جااک ک ک ک ک ک ک ک ککة
و ک ک ک ک ک ک ک ککل ریبک ک ک ک ک ک ک ککة يف أن ک ک ک ک ک ک ک کن جنیبک ک ک ک ک ک ک ککة

و ص ک ک ک ک ک ک ک ک ک ککادرا اهک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک رءیک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک
ءی ک ک ک ککل أنک ک ک ک ک ی یک ک ک ک ک
یک ک ک ک کن النک ک ک ک کا

لک ک ک ک ک ک ک لفا ک ک ک ک ک ککا أو أن ک ک ک ک ک ک کن جنیک ک ک ک ک ک ک »

(قی

بت الملوح)76 :1337 ،

ای بندگان خدا! آیا واقعاً هر بار که مت به قبیلۀ لیلی رفت و آمد میکن باید نگهبانی بر مت گمارده شود .چه او
را به تنهایی و چه در میان جماعتی مالقات کن همیشه میگویند :که تو مشکوکی! ولی آیا عشوق ورزیودن دو
عاشق و معشوق بانجابت به همدیگر جای ش

و شبهه دارد!

با فروکش کردن تالشهای مجنون برای دیدار با لیلی ،او خود ،بوا وجوود تموام محودودیّتهوا ،بوا
احتیاط کامل برای دیدار با عاشق نومید تالش میکند( .ن

 :نظامی« )31 :1333 ،اگرچوه نظوامی عمود

دارد کارهای لیلی به صورت مخفیانه انجام گیرد ،ولی پنهان بودن ،جنبۀ فاعلیّت لیلی را نه تنها تضعی
نمیکند ،بلکه قوّت ه میبخشد؛ زیرا به رغ وجود موانع و آداب و رسوم دست و پواگیر ،شخصویّت
زن ابتکار عمل را به دست میگیرد» (دُرپر.)22 :1313 ،
در اصل عربی نیز هنگامیکه شوهر و پدر لیلی به مکّه بار سفر بیتهاند ،او کنیوزش را پویش مجنوون
میفرستد تا از وی بخواهد شبها پیش او بیاید .مجنون ه ایت در خواستها را بیپاسوخ نمویگویارد.
(ن

 :االصفهانی ،1311 ،ج  )13 :7اگورچوه او آرزو دارد که کواش خوود لیلوی بوه عنووان شوفیع گوام

پیش مینهاد.

«نکبئ ک ک ک ک ک ک لیه ک ک ک ک ک ک أرسک ک ک ک ک ککه بش ک ک ک ک ک کفااة

لک ک ک ک ک فکاک ک ک ک کال نف ک ک ک ککس لیهک ک ک ک ک شک ک ک ک کفیعاا»

(قی

بت الملوح)110 :1337 ،

با خبر شدم که لیلی شفیعی نزد مت فرستاده است .ای کاش لیلی خودش شفیع بود.

متت نامهها و پیامها در اصل عربی بییار خالصه و پراکنوده اسوت .ولوی ایوت نظوامی اسوت کوه ایوت
دیدارها و متت نامهها و اشعار حضوری را سامانی میبخشود و براسواس مقتضوای فوتّ داسوتانسورایی بوا
مقدّمهسازی و تفصیلهای بیشمار ،خواننده را مشتاق رسیدن به اصل کوالم مویگردانود .لیلوی در ایوت
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ابیات به طریقۀ مالمتبار ،با مقاییۀ آزادی مجنون به عنوان ی

مرد و دربند بودن خود به عنووان یو

زن ایتچنیت داد سخت سر میدهد:
«او گرچووه نشووانهگوواه درد اسووت
در شوویوه عشووق ،هیووت چوواالک
چووون مووت بووه شووکنجه درنکاهوود
بعد از آن از میکیت و بیک

بودن خود به عنوان ی

آخرنه چو مت زن است ،مرد اسوت
کوووز هووویچ کووو نیایووودش بووواک
آنجوووا قووودمش رود کوووه خواهووود»
(نظامی)117 :1333 ،
زن شکوه میکند و خود را گرفتار غو رقیبوان

و غریبان و ناتوان از ستیز با شوی و گریز از پدر میبیند و با آنکه عشق به او فرمان «بر خیوز» مویدهود،
ولی نام ننگ فرمان «بنشیت» سرمیدهد .او در پایان میگوید:
«زن گووورچوووه بوووود مبوووارزافکت

آخوور چووو زن اسووت هوو بووود زن

زن گیرکه خود به خون دلیر اسوت

زن باشد زن ،اگور چوه شویر اسوت»
(همان)117 :

ایت ابیات با مفهوم زن بودن لیلی شروع و با همیت مفهوم پایان مییابد؛ چراکه مویخواهود جورم زن
بودن لیلی را در اجتماع و پیامدهای ناشی از آن را در جامعۀ مردساالر که نمادش «شوی و پدر» اسوت،
برجیته نمایند؛ به طوریکه شش بار واژۀ «زن» در دو بیت آخر تکرار میشود.
در اصل عربی نیز لیلی مجنون پیام میدهدکه« :جان به فدایت! به خدا قی که اندوه موت نیوبت بوه
تو بیش از اندوه تو نیبت به مت است ،ولی مت چوارهای نودارم» (االصوفهانی ،1311 ،ج  )22 :7ولوی بوا
وجود ایت بیچارگی در مقابل قبیلۀ خود که او و مجنون را تهدید به مرگ مویکننود ،جانوب احتیواط را
فرومیگیارد و با حالتی طغیانگرانه ایت چنیت فریاد برمیآورد:
«توا ک ک ک ک ک ککد ء ک ک ک ک ک ککویي بقتهک ک ک ک ک ک کي و ءتهک ک ک ک ک ک ک

و تتبع ک ک ک ک ک ک ک کوه بع ک ک ک ک ک ک ک ککد ءته ک ک ک ک ک ک ک ککي ذلک ک ک ک ک ک ک ک کة

فکقه ک ک ک اءتهک ک ککو و ات ک ک کوه ی ک ک کن ال ک ک ک ن
فک ک کاه الک ک ک ي یهقک ک کاه یک ک کن سک ک کورة ارک ک ک »

(قی
قوم مت و او را تهدید به مرگ کردند .پ

بت الملوح ،بیتا)30:

گفت  :مرا بکشید و از گناه او دست بردارید؛ و پ

در پی خوار ساختت او مباشید؛ چراکه آنچه را که از شدّت و حدّت عشق میکشد او را ب

از کشوتت موت

است.

در مثنوی نظامی ،لیلی در معرض ایت چنیت تهدیدهایی قرار نمیگیرد توا عکو العمول او را ببنوی ،
ولی از شیفهتر و مجنونتر بودن او نیبت به مجنون سیهستاره سخت گفته شده است.
«لیلووووی بووووودم و لوووویکت اکنووووون

مجنوووونتوووورم از هووووزار مجنووووون
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زان شووووووویفتۀ سووووووویه سوووووووتاره

مووووت شوووویفتهتوووور هووووزار بووووار»
(نظامی)113 :1333 ،

در ایت نامهها و دیدارها ایت لیلی است که با وجود احیاسات زنانهاش مجنون را دعوت به شکیبایی
میکنند و سخت از خدا میزنند .ایت خویشتتداری لیلی با توجّه به محودودیتهوای محیطوی ،برخوی را
شگفتزده نموده است (ن

 :عبدالرّحمت.)116 :1317 ،

«نفس ک کي فک ککدا ک ل ک کو نفسک ککي یهل ک ک

صک ک کُبا اهک ک ک ی ک ککا ء ک ک کاه للا فیک ک ک

ذا

اهک ک ک

ی ک ک ک ککا ک ک ک ککان ک ک ک ک ک ک یوزیا ک ک ک ککا و ی ک ک ک ککنیاا
یک ک ک ک ارة يف اصکک ک ککوباري انک ک ک ک

أخفیا ک ک ک کا»

(االصفهانی ،1311 ،ج )63 :7
جوان فودایت! اگور موت مال

جوان خویش بودم کیی غیر تو آن را خشنود و زار و نزار نمیساخت .در برابور

قضای الهی شکیبا باش همچنانکه مت ه در ایت صبر و شکیبایی تلخی میچش که آن را از تو پنهان میکن .

لیلی در ایت ابیات حتّی خود را صاحب اختیار جان خود نیوز نمویدانود و گرنوه کیوی غیور مجنوون
همنشیت او در زندگی نمیبود .پ

به حک اجبار بایود عشوق خوود را نیوبت بوه مجنوون نهوان سوازد و

مرارت و تلخی ایت عشق ناکام را تحمّل کند؛ و هر دو در برابر قضای الهی باید صبر پیشه کنند ،گرچه
تلخ است .ولی با ایت وجود ،خودش تیلی ایت قضای الهی نمیشود و در تالش است توا بوه نحووی بوه
وصا مجنون دست یابد.
لیالی نظامی نیز در نامههای خود به خاطر امید دادن به مجنون ،سخت از معشوق آسومانی بوه عنووان
«ک

بیکیان» میزند تا بلکه او را از ایت دلتنگی وارهاند.
«دلتنگ مبواش اگور کیوت نییوت

مت ک

فریووواد ز بووویکیوووی نوووه راییوووت

کآخر کو

نی آخر ایت بیوت نییوت
بویکیوان خداییوت»

 .1-1عفّتورزی ليلی

حفظ عفّت و رعایت حری اخالقی به عنوان یکی از ویژگیهای برجیتۀ عشوق عویری اسوت کوه ایوت
داستان را به سمبل عشق عفی

بد ساخته است .در واقع همیت «ویژگی اخالقوی برجیوتهتوریت چیوزی

است که نظامی میکوشد آن را از اصل عربی به فارسی انتقا دهد» (جما الدّیت .)712 :1313 ،لیلوی و
مجنون چنان مقید به عفاف و پاکدامنی هیتند که مجنون قی یاد میکند که آنهوا در ایوت دیودارها نوه
تنها مرتکب حرامی نشدند بلکه نیت آن را نیز در خاطر نپروراندهاند:
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«فب ک ک ک ک ک ک ک و بات ک ک ک ک ک ک ک مل نکاک ک ک ک ک ک ککم ب یبک ک ک ک ک ک ککة

ومل جنک ک ک ک ک ک ک کک ِرح یاصک ک ک ک ک ک ک ککارح و للا م یک ک ک ک ک ک ک ککا»

(همان)70 :
شب را باه سپری کردی در حالیکه قصد کار شبههناکی نداشتی و به خدا سوگند ای دوسوت! کوه مرتکوب
حرامی نشدی .

او برای اثبات ایت میأله به مجادله با تهمتزنندگان روی نمیآورد ،بلکه شیوۀ مباهلوه را بوه عنووان
اوّلیت و آخریت راه انتخاب میکند تا آنان را که به زنان پاکدامت تهمت مویزنود ،نفوریت نمایود (نو
قی

:

بت الملوح ،بیتا.)112 :
میان عامل بازدارنده از ارتکاب اعما غیر اخالقی در دو داستان تفاوت محیوسوی وجوود دارد .در

اصل عربی عامل عرفی -اجتماعی یعنی ترس از رقیبان و جاسوسوان و چشومان در خوواب خفتوه اسوت
که لیلی را چون اسب وحشی لجام گییخته در برابر مجنون میسازد:
« ذا ُستاک ککا التقبیک ککل ص ک کد و أا ض ک ک
وا ک ک ک ک ک ک اهک ک ک ک ک ک هبایا ک ک ک ک ککا َث أویک ک ک ک ک کأ

ص ک ک ک کدود ش ک ک ک کو اخلیک ک ک ککل ص ک ک ک کل جلایاک ک ک ککا
أخک ک ک ک ک ککاف ایونک ک ک ک ک ککا أن هت ک ک ک ک ک ک نیایاک ک ک ک ک ککا»

(قی

بت الملوح)131 :1337 ،

هرگاه آهنگ بوسیدن او را کن امتناع میورزد و چون اسب وحشی لجوام گییخته روی برمیتابد؛ و انگشوت
شیت خود را میگزد و اشاره میکند که از چشمان خفته میترسد که بیدار شوند.

در پارهای ابیات نیز ناز و عشوۀ لیلی به عنوان عامل بازدارنده مطرح میشود (ن

 :همان )60:ولی با

ایت وجود لیلی عربی چندان از اخالق دینی بیبهره نییت و در میالۀ فراق مجنون را به خداترس بوودن
توصیه میکند (ن

 :همان ،)37 :امّا در داستان فارسی بوا وجوود اینکوه برخوی علّوت ایوت عفواف را در

هنگام ممانعت از دیدار عاشوق و معشووق یو
اعتقادات میهبی میدانند (ن

عفواف اجبواری ناشوی از عودم قودرت و بویارتبواط بوا

 :ستّاری )171 :1321 ،ولی ایت عامول شورعی و قوانون عشوق اسوت کوه

بییار برجیتهتر عنوان میشود.
«فرمووود بووه پیوور کووای جوووانمرد

زیوووت بووویش مووورا نمانووود نووواورد

زیووت گونووه کووه شوومع موویفووروزم

گووووور بیشوووووترک روم بیووووووزم

شویی است مرا و گرچه خفتهاست

ایووت حووا نووه از خوودا نهفتووهاسووت

گوور زینکووه بووه شوووی د نوودادم

آخوووور نووووه چنووووان حوووورامزادم

زیت بویش قودمزنوان هوالک اسوت

در موویهب عشوووق عیووبناکیوووت
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توووا چوووون کوووه بوووه داوری نشوووین

از کوووووورده خجووووووالتی نبیوووووون

او نیوووز کوووه عاشوووق تموووام اسوووت

زیت بیش غرض بر او حورام اسوت»
(نظامی)717 :1333 ،

با توجّه به ایت ابیات ،تفکّر عرفانی -اسوالمی لیلوی نظوامی نیوبت بوه شخصویّت عربوی بیویار عموق
بیشتری به خود میگیرد ،به طوریکه براساس مویهب عشوق و تورس از روز داوری ،حاضور نییوت بوه
معشوق نزدی

تر شود .اینجاست که عشق در دیودگاه او ،بوا وجووود زن بووودنش جنبوۀ عوورفانی پیودا

میکند .ولی لیلی عربی همچنان در بنود تورس از پاسوبان و دربوان گرفتوار اسوت و پوارهای اوقوات نواز
عاشقانه را نیز چاشنی کار خود میسازد.
 .90-1ليلی در متن یا حاشيه

در مورد میزان ظهور لیلی در دو داستان برخی بر ایت اعتقادند که نظامی ،برعک

روایوتهوای عربوی،

در تصویر چهرههای داستان ،به لیلی برتری داده است؛ چراکوه افیوانههوای عربوی ،فقو در محوور نوام
مجنون دور میزنند و در آنها ،تنهوا از عشوق مجنوون ،سوخت بوه میوان مویآیود (نو

 :جمعوی از ایوران

شناسان )73-77 :1316 ،ولی نظامی در واقع مدافع سرکشی لیلی است و در تندتریت برخوردهوا حوق را
بوه او میدهد (ن

 :طغیانی .)22 :1330،برخی دیگر ضمت تأیید ایت سخت ،غیبت لیلی در اصول عربوی

را ،دلیلی بر بیارج بودن زن و در سایه قرارداشتت او در جامعۀ عربوی مویداننود (نو

 :سوتّاری:1366 ،

 )760و برخی دیگر ضمت مثبت قلمداد کردن نقش لیلی در منظومۀ نظوامی معتقدنود «در اصول عربوی،
لیلی ی

موضعگیری کامالً منفی دارد و در آن چیزی نمیتووان یافوت کوه توانوایی لیلوی را بور انجوام

کاری نشان دهد ،جز آنچه برخی از روایتها به آن اشاره کردهاند» (جما الدّیت.)727 :1313 ،
به نظر میرسد برجیتگی نقش لیلی در داستان با زندگی شخصی نظامی بیارتباط نباشود؛ زیورا «زن
در زندگی نظامی نقش بییار مهمّی داشته اسوت» (جعفوریلنگورودی )1 :1320 ،و از طرفوی او چنودیت
همیر خود ،به خصوص آفاق را از دست داده بود.
در نامگیاری منظومههای عاشقانۀ نظامی نیز میبینی که او در داستان ایرانی «خیورو و شویریت» نوام
مرد را بر زن مقدّم میسازد ،ولی در داستان دارای اصل عربی بوا مقودّم سواختت نوام زن بور مورد ،آن را
«لیلی و مجنون» مینامد .با آنکه در اصل عربی «مجنون لیلی» اس مرد بر زن مقدّم است .پ
تقدی نیز میتواند بیانگر توجّه نظامی به شخصیّت لیلی به عنوان ی
عنوان ی

حتّی ایوت

زن در مقابل شخصیّت مجنون بوه

مرد باشد .گرچه در عنوان عربی مفهووم «دیوانوۀ لیلوی» حکایوت از تحقیور موردی دارد کوه
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عاشق موجودی به نام زن میشود و در ایت عشق کارش به جنون میکشد .مثل اینکه ایت موجوود اصوالً
شاییتۀ ایت چنیت عشقی از جانب مرد نییت؛ زیرا او ی

زن است .پ

تحقیور مورد بوا ایوت صوفت بوه

نوعی تحقیر مقام و شخصیّت زن است.
نظامی عالوه بر برجیته کردن نقش لیلی ،نقش مادر ،بخصوص مرگ او را به عنوان رمز مهربوانی و
عطوفت برجیته ساخته است (ن

 :ثریّا .)131 :1327 ،با آنکه در اصول عربوی موادر نیوبت بوه پودر در

حاشیه است و فق یکبار  -آن ه به خاطر بی از دست دادن فرزند خوود -بوه ناچوار از لیلوی تقاضوای
دیدار با مجنون میکند (ن

 :اإلصفهانی ،1311 ،ج  )37 :7امّا ایت سوخت در موورد در حاشویه و منفوی

بودن نقش لیلی در اصل عربی و ناتوانی او بر انجام کاری جای بیی تأمّل دارد.
در نگاه اوّلیه به دیوان مجنون ایتطور به نظر میرسد که لیلی به عنوان ی

معشوق در حاشویه قورار

گرفته است؛ چراکه بیشتر ابیات در مورد مجنون و حاالت عشق اوست و ایت چندان غیر طبیعی نییوت؛
چونکه ایت دیوان سرودۀ مجنون است .ولی با تعمّق در مفهوم ابیات درموییوابی کوه لیلوی حوالتی بویت
«هیت و نییت» دارد؛ بدیت معنی که محوریّت اکثریّت ابیات و خطابها لیلی است ،گرچوه بوه نودرت
حاالت او بیان میشود.
در ایت میان اگر بخواهی به حقیقت نقش لیلی پی ببری باید ابیات اندک او و کتوابهوای تواریخی
را مدنظر قرار دهی که به خوبی دیدی لیلی عربی نیز در ایت عشق حالتی منفعل ندارد ،بلکه او ه مثول
لیالی فارسی در تالش است که با مجنون دیدار کند و او را دعوت به شکیبایی کنود و حتّوی در مقابول
قبیلۀ خود به نفع مجنون موضعگیری میکند.
پ

بر ایت اساس لیلی عربی نه تنها در حاشیه نییت ،بلکه در متت داستان است .تنها تفواوت در ایوت

است که لیلی عربی همان لیلی با گفتههای موجز و ابیوات انودک اسوت کوه در موتت و واقعیوت جامعوۀ
عوربی زندگی میکند ،ولی لیلی فارسوی توا حودودی زادۀ تخیّول نظوامی اسوت کوه بنوابر اقتضوای فوتّ
داستانسرایی و اندیشههای خود مبنی بر نقد تصوّر منفی نیبت بوه زنوان و ارتقواء بخشویدن بوه موقعیوت
اجتماعی آنها ،گفتهها و حاالت او را بی داده است.
نتيجه
 .1عنوان دو داستان بیانگر دو داللت متفاوت در مورد شخصیّت لیلی به عنوان ی

زن در جامعه میباشد .تأخّر

نام لیلی در اصل عربی به نوعی نشان از ناچیز بودن مقام زن و تقدّم اس او در فارسوی بیوانگر توجّوه نظوامی بوه
برجیته ساختت شخصیّت لیلی و معطوف ساختت توجّه همگان به موقعیت اوست.
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 .7گرچه لیالی نظامی به گفتۀ برخی ،از قشر مکتبرفته است ،ولی در عربی نیز لیلی ی

زن معمولی نییت .او

 بیان فارسی  -زنی شاعر است که با شجاعت ،از میزان شیدایی و اندوه خود و محدودیتهایش در جامعه بهعنوان ی

زن سخت میگوید.

 .3در دو داستان لیلی در کما عفّت ،حالتی بیت تیلی و طغیانگری را سپری میکند .ولی در داستان نظامی بنوا
بر ابتکار او در زمینۀ عدم تمکیت لیلی ،ایت طغیانگری به اوج میرسد و لیلی بر شوهر به عنوان نمادی از قدرت
تملّ

خواهی جامعۀ مردساالر فائق میآید.

 .7عامل پایبندی لیلی به عفّت در اصل عربی بنابر گفتههای رسیده از او ،یو

عامول عرفوی و شخصویّتی یعنوی

ترس از قوم و قبیله و ناز و عشوه زنانه است ،ولی در داستان نظامی قانون شرع و عشق پاک بر عامل عرفی غلبه
دارد.
 .1لیلی در اصل عربی فاقد اندیشههوای عرفوان اسوالمی واالسوت ،ولوی نظوامی سوعی کورده اسوت کوه از لیلوی
شخصیّتی با اندیشههای عرفان اسالمی ارائه دهد .از ایت رو زن در اندیشۀ نظامی میتواند همچون مرد به کموا
عرفانی برسد.
 .6اگرچه حضور لیلی در داستان نظامی بییار چشمگیراست ،ولی ایت بدان معنا نییت که لیلی در داستان عربی
در حاشیه است ،بلکه او با وجود تمام محدودیّتها ،در متت ایت عشق قرار دارد .پ

نباید ازیت نکته غافل ماند

که لیلیِ عربی زادۀ واقعیّت دنیای عرب است در حالیکه لیلی نظامی زادۀ تخیّالت و عصر شاعر است.
 .2در هر دو داستان شخصیّت لیلی غالباً ی

شخصیّت پویاست .او حتّی بعد از ازدواج حوالتی منفعول بوه خوود

نمیگیرد ،بلکه سعی دارد از طریق ارسا پیام و نامه به مجنون ،با او دیدار کند و او را تیلّی بخشد.
 .1در اصل عربی اگرچه لیلی با ابزار سخنانی مبنی بر مجبور بودن و دربند بودن خود تلویحاً به آزادی موردان و
اسارت زنان در جامعه اشاره دارد ،ولی لیلی نظامی برای تبییت موقعیّت خود صوریحاً خوود را بوا موردان مقاییوه
میکند و در نهایت هر دو اصلیتریت جرم خود را زن بودن برمیشمارند؛ و به ایوت ترتیوب بوه نووعی جامعوه را
توبیخ و سرزنش میکند.

کتابنامه
الف .کتابها

 .1ابن قتیبة ()1691؛ الشع والشع ا  ،حتقیق امحدشاکر؛ ج  ،2مصر :داراملعارف.
 .7احمدنژاد ،کامل ()1321؛ تحليل آثار نظامی گنجوی ،چاپ دوّم ،انتشارات پایا.

 .3اإلصفهاين ،ابوالفرج ()1611؛ األ ا  ،ج  ،2بریوت :دارالثقافه واملطبعة البولسیه حریصا.
 .4األنطاکي ،داوود (بیتا)؛ توزینی األسواق ،ج  ،1بیجا :بینا.

 .1بالشر ،رژي ()1661؛ تاریخ األدب الع ي ،ترمجه :إبراهیم الکیالين ،بریوت :دارالفکر.

 /37کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سا دوّم ،شمارۀ  ،2پاییز 1331

 .6ثروتیان ،بهروز ()1327؛ اندیشههای نظامی گنجهای ،چاپ اوّ  ،تهران :انتشارات آیدیت.

حممدعلي ()1312؛ یالیح شخصیيت اجملنون ولیهکي بکنی األصکل العک ي وینظویکة نظکایي ،جمموعهه مقها ت نمهامی،
 .1ثریاّ ،

به اهتمام و ویرایش :منصور ثروت ،ج  ،2چاپ ّاول ،دانشگاه تربیز.
 .1جعفری لنگرودی ،محمّد ()1320؛ راز بقای ایران در سـنن نظـامی ،چواپ ا ّو  ،انتشوارات کتابخانوۀ گون
دانش.

 .3جمعی از ایرانشناسان آذربایجان شوروی ()1316؛ مسائل ادبيّات دیـرین ایـران ،ترجموه :حیویت صودیقی؛
تهران.
 .10جما الدیت ،محمّدسعید ()1313؛ ادبيّات تطبيقی ،پژوهشی تطبيقی در ادبيّات عربی و فارسی ،ترجمه :سعید
حیامپور و حییت کیانی ،چاپ اوّ  ،شیراز :انتشارات دانشگاه شیراز.

 .11اجلنان ،مأمون بن حمیيالدین ()1661؛ ننون لیهي بنی الواءع واألسوورة ،بریوت :دارالکتب العلمیه.
 .17رجایی ،نجمه ()1321؛ آشنایی با نقد ادبی معاصر عرب ،مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 .13زرّیتکوب ،عبدالحییت ()1320؛ با کاروان حلّه ،چاپ شش  ،تهران :انتشارات علمی.
)1313( ---------------- .17؛ آشنایی با نقد ادبی ،چاپ هفت  ،تهران :انتشارات سخت.
 .11زکي ،أمحد کمال (يبتا)؛ النقد األدي اردیث أصول و جتا ات  ،بریوت :دارالنهضة العربیة.
 .16ستّاری ،جال ()1366؛ حاالت عشق مجنون ،چاپ اوّ  ،تهران :انتشارات توس.
)1321( ---------- .12؛ سيمای زن در فرهنگ ایران ،چاپ دوّم ،نشر مرکز.
 .11سعیدیسیرجانی ،علیاکبر ()1363؛ سيمای دو زن :شيرین و ليلی در خمسة نظامی ،چاپ دوّم ،تهران :نشور
نو.
 .13صالحعبید ،یحییعبید ()1330؛ بررسی تطبیقی مضامیت عاشقانه در هشت روایت مشهور فارسی و عربی بوا
تاکید بر عشق عفی

عیری ،با راهنمایی غالمحییت غالمحییتزاده ،دانشگاه تربیت مدرس.

 .20طه ،حسنی ()1610؛ دیث األربعا  ،ج  ،1بریوت :دار املعارف.
 .21طه ،ندا ()1661؛ األدب املقارن ،بریوت :دار النهضة.

حممد ابراهیم ()1612؛ النظ یة والتوبی يف األدب املقارن ،بریوت :دار العودة.
 .22عبدالرمحنّ ،
 .23غنیمي هالل (بیتا)؛ األدب املقارن ،القاهرة :دار النهضة.

 .24فروخ ،عمر ()1614؛ تاریخ األدب الع ي ،ج  ،1بریوت :دار العلم.
 .71فقیه ،جما الدّیت (بیتا)؛ آذربایجان و نهضت ادبی ،انتشارات کتب ایران.
 .29قصاب ،ولید ()2006؛ ینا ج النقد األدب اردیث :ر ی سالیی  ،الطّبعة الثّانیة ،دمشق :دار الفکر.

امللوح ()1660؛ دیوان ننون لیه  ،تدوین :ابوبکر الواليب ،شرح یسري عبدالغين ،بریوت :دار الکتب العلمیة.
 .21قیس بن ّ
)1664( -------- .21؛ دیوان ننون لیه  ،شرح :عدنان زکي درویش؛ بریوت :دار صادر.

بررسی تطبیقی میزان جامعهپییری لیلی در منظومۀ عربی و منظومۀ نظامی 31/

الستار أمحد فراج؛ القاهرة :دار مصر.
( -------- .26بیتا)؛ دیوان ننون لیه  ،حتقیق :عبد ّ

حممد عبدالسالم ()1611؛ يف األدب املقکارن :دراسکا يف نظ یک األدب و الشکع القصصکير الطّبعهة األولهی،
 .30کفايفّ ،
بریوت :دار النهضه.
 .31نظامی ()1333؛ مثنوی ليلی و مجنون ،تصحیح :وحید دستگردی؛ چاپ دوّم ،چاپ شرق.
)1361( ---- .37؛ مثنوی ليلی و مجنون ،تصحیح :برات زنجانی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ب .مجلّهها
 .33دُرپر ،مری و محمّد جعفر یاحقّی ()1313؛ «تحلیل رواب شخصیّتها در منظوموۀ لیلوی و مجنوون»،

مجلّـة

بوستان ادب دانشگاه شيراز ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،3صص .61-30
 .37طغیانی ،اسحاق و جمعی از نوییندگان ()1313؛ «بررسی توأثیر دیووان قوی

بوت ملووح بور لیلوی و مجنوون

نظامی» ،فصلنامة لسان مبين ،دانشگاه بیت المللی امام خمینی قزویت ،سا دوّم ،دورۀ جدید ،شومارۀ دوّم ،صوص
.133-116
 ---------- .31و حافظ حاتمی ()1330؛ «رابطۀ ادبیّات و اخالق بوا رویکوردی بوه آثوار نظوامی گنجوهای»،
پژوهشنامة ادبيّات تعليمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،سا سوّم ،شمارۀ ده  ،صص .63-17

 /36کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی ،سا دوّم ،شمارۀ  ،2پاییز 1331

یقدار التنشئة اإلجتماایة لهیه يف املنظویة الع بیة وینظویة النظایي دراسة یقارنة

*

ُبب روشنفل

مدرس
أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة تربیت ّ

نید ممدي بایوزیدي

مدرس
طالب يف مرحلة الدکتوراه يف قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة تربیت ّ

املهخص

یستهدف ههاا املقهال علهی أسهاس املدرسهة األمریکیهة معتمهدال علهی أسهلوب النّقهد اإلجتمهاعي دراسهة مالمهخ شةصهیة لیلهی ومهد
هب والعوامها امله ثّرة
حضورها يف کلتا املنمومتنی ونوعیّة حماو هتا لزیارة اجملنون ونقض قاعدة ّ
الزواج التّقلدي الّاي یعتمد علی احل ّ
يف التزامها بالع ّفة.
مرد یبله
يف کلتا املنمومتنی إ ّن لیلی ،رغم کوهنا أسریة وخالفال لإلعتقاد العام ،تقضي حالة بنی اخلضوع والتّمرد ،إذ إ ّن هاا التّ ّ
الشهرعي يف الفارسهي،
ذروته يف منمومة نمامي .و ّإهنا م ش ّدة التزامهها بالع ّفهة الّهيت تنطبه بالطّهاب العهريف يف العهريب وتتمیّهز بالطّهاب ّ
القصهة بکه ّها شه اعة وحههار وتثبههت ذاهتهها جنبهال إلههی جنههب اجملنههون ،عسههی أن تبههادر
حتههاول متف ّکههرة أن تلعههب دورال بههارزال يف صههمیم ّ
بنقض القواننی احلاکمة علی اجملتم إذ إ ّن کوهنا امرأة حیب مجی خططها.
اللهما الدلیهیة :املرأة ،لیلی ،املنمومات الغنائیّة ،جمنون لیلی ،لیلي و جمنون ،النّمامي.

* .تاریخ الوصول1361/3/21 :

تاریخ القبول1361/9/11 :

العنوان اإللکرتونی للکاتب املسئولkroshanfekr@modares.ac.ir :

